
Rocket Science Launch Day
Lanceer je eigen waterraket! 

Schrijf je in voor de Rocket Science Launch Day!
Voor wie: leerlingen van het lager 
  en secundair onderwijs
Datum: woensdag 23 april 2014 
  van 13.30 tot 18.00 uur
Locatie: Cosmodrome – Genk

Deelname is gratis, 
wel verplicht inschrijven op 

www.uhasselt.be/Rocketlaunch

Science@uhasselt: ‘Towards an intelligent and sustainable future.’
Organisatie: Faculteit Wetenschappen UHasselt - contact: wetenschapscommunicatie@uhasselt.be
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Heb je zin om je handen uit de mouwen te steken en een raket te bouwen die alle records 
aan diggelen vliegt? Durf je het aan om deel te nemen aan een ‘waterrakettenwedstrijd’?
Neem dan deel aan de Rocket Science Launch Day.
De Universiteit Hasselt en Cosmodrome Genk organiseren deze wedstrijd op woensdag-
namiddag 23 april 2014.

Op voorhand bouwen de leerlingen individueel, in groepjes of in klasverband een water-
raket. De deelnemers vullen de raket niet met brandstof maar met water. Als ultieme test 
lanceren de leerlingen de raket. 
De basisprincipes uit de fysica centre of gravity en centre of pressure voor het bouwen 
van een waterraket zijn identiek aan deze voor het bouwen van een reële raket.
De ontwerpers van de kunstwerken die het hoogst vliegen en het meest creatief en 
ingenieus zijn, vallen in de prijzen. Zo kun je bijvoorbeeld een originele raket, een 
stevige raket of een raket met parachute bedenken. 

De wedstrijd staat open voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs. We 
rekenen erop dat de leerlingen van het secundair onderwijs een werkende parachute in-
bouwen in hun waterraket. 
Iedere deelnemer of deelnemende groep ontvangt een deelnemerscertificaat.

Spreekt deze wedstrijd jou aan? Aarzel dan niet en kijk voor meer informatie op 
www.uhasselt.be/Rocketlaunch.

Programma
Contactpersoon: 
Dirk Geeroms
Tel.: 011 26 82 71
E-mail: dirk.geeroms@uhasselt.be 

Plaats
Toegangspoort Kattevennen - Cosmodrome 
Planetariumweg 18-19, 3600 Genk


